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SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

 

Số: 49/KH-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòn Đất, ngày 11 tháng 10  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào thi đua 

“Chung sức xây dựng nông thôn mới” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1885/KH-SGDĐT, ngày 10/10/2019 của Sở GDĐT tỉnh 

Kiên Giang về tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 

đoạn 2016-2020; 

Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua 

“Chung sức xây dựng nông thôn mới” như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục phát huy sức mạnh toàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang trong việc 

tuyên truyền, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2016-2020 với những việc làm cụ thể, góp phần hoàn thành đảm bảo 

tiến độ các tiêu chí đã đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới của 

tỉnh Kiên Giang. 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua cần bám sát các nhiệm vụ của Ngành, 

gắn với chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Triển 

khai phong trào thi đua sâu rộng với nội dung, hình thức, thiết thực, gắn tổ chức 

phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo 

trong dạy và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của 

ngành. 

 II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THI ĐUA 

 1. Nội dung thi đua 

Thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục 

theo quy định tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Kiên 

Giang thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên 

Giang giai đoạn 2016-2020. 

 2. Đối tượng thi đua 

Cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

 3. Thời gian thi đua: Trong năm học 2019-2020. 

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG; HÌNH THỨC  KHEN 

THƯỞNG 

 1. Tiêu chuẩn 

 Đối với cá nhân: Nỗ lực, bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong 

việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc 

thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở góp phần 

giúp đơn vị hoàn thành vượt mức các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được giao. 

 2. Hình thức khen thưởng 

Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ vào Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xây dựng 

kế hoạch thực hiện ở đơn vị mình và tổ chức cho CBCCVC trong đơn vị đăng ký thi 

đua trong tháng 10/2019. 

 2. Giao cho Hội đồng TĐ-KT nhà trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám 

sát việc triển khai thực hiện các tiêu chí thi đua. 
 

 

Nơi nhận:    
- BGH, CU; 

- Hội đồng TĐ-KT;                                               

- Toàn thể CBCCVC đơn vị; 

- Lưu: VT, TĐ.  

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã kí) 

 

 

Phạm Thị Huệ 

 


